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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

26 ธันวำคม – 04 มกรำคม 2566 
(กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำน) 

ประเทศโมร็อคโก หรือ รำชอำณำจักรโมรอคโค  ประเทศทำงตอนเหนือของแอฟริกำ ดินแดนแห่งวฒันธรรม
เก่ำแก่ของโลก เป็นหนึ่งในถิ่นก ำเนิดชนชำวเบอร์เบอร์ มีทะเลทรำยซำฮำร่ำขนำดใหญ่และมีชำยฝ่ัง
ยำวมำตั้งแต่มหำสมุทรแอตแลนติกจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ร ่ำรวยด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ 

เม่ืองเก่ำอำยุกว่ำ 1,000 ปี ที่ยงัคงอนุรักษ์วฒันธรรมควำมเป็นอยู่ไว้ได้อย่ำงดีเยี่ยม 
เน่ืองด้วยวฒันธรรมที่ผสมผสำนระหว่ำงยุโรป, แอฟริกำและตะวนัออกกลำง 

จึงท ำให้โมร็อกโกมเีสน่ห์และเอกลกัษณ์เฉพำะตัว 
*** พเิศษสุดพกัใน “SAHARA LUXURY CAMP” เต็นส์สุดหรูในทะเลทรำยซำฮำร่ำ *** 

 

วนัจนัทร์ที่ 26 ธ.ค.65(1)  กรุงเทพฯ  
23.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 แถว Q เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์

ประตูทำงเข้ำที่ 8 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับในกำรตรวจเอกสำรและสัมภำระในกำร
เดินทำง 

วนัองัคำรที่ 27 ธ.ค.65(2) โดฮำ - คำซำบลงัก้ำ - ชมเมือง  
02.10 น. เหิรฟ้ำสู่ กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำตำร์ 

แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 839   
05.35 น. เดินทำงถึง กรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์ (แวะ

เปลีย่นเทีย่วบิน) 
07.20 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองคำซำบลังก้ำ โดยสำย

กำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 1397     
13.40 น. เดินทำงมำถึง สนำมบินนำนำชำติเมืองคำ

ซำบลงัก้ำ (CASABLANCA) ประเทศ



 

โมร็อกโก (เวลำท้องถิ่น ช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ช.ม.) น ำท่ำนผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร จากนั้น พบ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั “เมืองคาซาบลงักา้” (CASABLANCA)  เมืองใหญ่ทางตะวนัตกของ
โมรอคโค ตั้งอยูริ่มมหาสมุทรแอตแลนติก ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองท่าเล็กๆและมาโด่งดงัจนเป็นมนตเ์สน่ห์ของ
ประเทศแห่งน้ี เม่ือมีภาพยนตร์เร่ืองคาซาบลงักา้ไดถู้กฉายออกไป ท าใหเ้ม่ืองแห่งน้ีโด่งดงัจนเป็นมนตเ์สน่ห์
ของประเทศแห่งน้ี น าท่าน เก็บภาพความงามของสุเหร่าแห่งกษตัริยฮ์สัซนัท่ี 2 (HASSAN II MOSQUE) ซ่ึงมี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากเมืองเมกกะ สุเหร่าน้ีงดงามประณีตดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง 
ชมทิวทศัน์รอบๆ สุเหร่าอนัเป็นจุดชมววิริมฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงามของชาวโมรอคโคท่ีชอบ
มาเดินเล่นหลงัจากปฏิบติัศาสนกิจเสร็จแลว้   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำเข้ำสู่ทีพ่กั  
พกัท่ี: OUM PALACE HOTEL / หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัพุธที่28ธันวำคม2565(3)  คำซำบลงัก้ำ - มำรำเกซ - สุสำนแห่งรำชวงศ์ซำเดยีน - ชมเมือง   
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “มาราเกซ” (MARAKESH) เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั ตั้งอยูแ่ถบเชิงเขา

แอตลาส (ATLAS) ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งน้ีเป็นท่ีพกัของกองคาราวานอูฐ ท่ีมาจากทางตอนใตข้องโมร็อกโก 
ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมยัราชวงศอ์ลัโมราวดิ ช่วง ค.ศ.ท่ี 11 
ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมาเยือน
มากท่ีสุด สภาพ
บา้นเมืองท่ีเราเห็นได้
คือ สองขา้งทาง
แวดลอ้มดว้ยบา้นเรือน
ท่ีถูกฉาบดว้ยปูนสีส้มๆ 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาล
ก าหนดไว ้แต่คน
ทอ้งถ่ินจะเรียกวา่ 
PINK CITY หรือ เมือง
สีชมพู อาจกล่าวไดว้า่
มาราเกชเป็นเมืองท่ีมี
เสน่ห์ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง จึงไดส้มญานามวา่เป็น A CITY OF DRAMA นัน่คือมีความสวยงามดัง่เมืองใน
ละครท่ีไม่น่าเป็นชีวิตจริงได ้น าท่านชม สุสานแห่งราชวงศซ์าเดียน (SAADIAN TOMBS) เป็นท่ีฝังพระศพของ
กษตัริยแ์ละเหล่าเช้ือพระวงศใ์นสมยัราชวงศซ์าเดียน สถานท่ีแห่งน้ีถูกทิ้งร้างมากกวา่ 2 ศตวรรษ ภายหลงัไดรั้บ
การบูรณะ และเปิดให้เขา้ชมความงดงามของงานศิลปะแบบมวัริช (MOORISH) แท้ๆ ความวจิิตรอลงัการของ
หอ้งโถงภายใน เสาคอลมัน์หินอ่อนสีสวย ลวดลายงานปูนท่ีประดบัประดาบนผนงัและเพดาน น าท่านเดินทาง



 

ไป เยีย่มชมพระราชวงับาเฮีย (BAHIA PALACE) เป็นพระราชวงัของท่านมหาอ ามาตย ์ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดิน
แทนยวุกษตัริยใ์นอดีต สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกเป็นแนวสมยัใหม่ 
โดยท่ีตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่และหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น แต่ดว้ยความท่ีมีการวางแผนก่อสร้างและ
ตกแต่งอยา่งเร่งรีบ จึงเป็นท่ีวิจารณ์กนัวา่รายละเอียดหลายๆอยา่งในพระราชวงัแห่งน้ียงัไม่สมบูรณ์ลงตวั 
พระราชวงัมีการตกแต่งโดยการแกะสลกัปูนป้ัน (STUCCO) มีการวาดลายบนไม ้และประดบัประดาดว้ยโมเสก
เป็นลวดลายท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมาก  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 บ่าย จากนั้น น าท่านชมความงดงามภายนอกของ มสัยดิ คูตูเบีย (KOUTOUBIA MOSQUE) ซ่ึงเป็นมสัยดิใหญ่เก่าแก่

ท่ีสุดในเมืองไม่ว่าจะเดินไป
แห่งใดในตัว เมืองก็ จะเห็น
มสัยิดน้ีได ้จากหอวงัท่ีมีความ
สูง 226 ฟิต (70 เมตร) จากนั้น 
น าท่านเยือน จตุัรัสกลางเมือง 
DJEMAAFNAA SQUARE ท่ี
มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วย
อาคาร ร้านคา้ ตลาด ทั้ง 4 ดา้น 
เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา
ท่ีมีสีสันและกล่ินอายแบบโมรอคโคขนานแท ้พร้อมจบัจ่ายหาซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ไดท่ี้ ตลาด
เก่า (OLD MARKET) ท่ีอยูร่ายรอบจตุัรัสอยา่งเพลิดเพลิน 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำเข้ำสู่ทีพ่กั 
พกัท่ี: AYOUB HOTEL / หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัพฤหัสฯที่ 29 ธ.ค.65(4) มำรำเกซ - สวนมำจอเรล - วอร์ซำเซท 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN 

MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC OF 
ART ว่ากันว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช 
สวนแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมพนัธ์ุไม้นานาจากทั่วโลก 
โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรนับพันต้น หลากหลาย
สายพันธ์ุ มีสวนบัว และป่าไม่ ดูร่มร่ืน กับบรรดา
ก ร ะ ถ า ง ดิ น ท่ี ศิ ล ปิ น เจ้ า ข อ ง เดิ ม  JACQUES 
MAJORELLE ท่ีสรรหาสีมาป้ายทาทบั ตกแต่งท าให้
สวนแห่งน้ีดูโดดเด่นสะดุดตาข้ึนมาอย่างน่าเหลือเช่ือ 



 

สวนแห่งน้ีเดิมเป็นบา้นของศิลปินชาวฝร่ังเศส เขาสร้างบา้น และสวนเอาไวอ้ยูเ่อง พร้อมสร้างงานศิลปะของเขา
ต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเอาศิลปะของโมรอคโคไว ้และมีมุมแสดงงานศิลปะของเจา้
ของเดิมเอาไวด้ว้ย 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่าย จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองวอซาเซท” (OUARZAZATE) ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ.1928 ฝร่ังเศส

ได้ตั้งกองก าลงัทหารและพฒันาท่ีน่ีให้เป็น
ศูนยก์ลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูก
ส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีแวดล้อมไป
ดว้ยสตูดิโอ ภาพยนตร์ และมีการพฒันาพื้นท่ี
ในทะเลทรายเพื่อการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น
การข่ีมอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภยักลาง
ทะเลทราย (ส าหรับในฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ลิ 
(พ .ย.-เม .ย .) ควรเตรียมเส้ือกันหนาวให้
เพียงพอ เพราะเมืองน้ีอยูใ่กลภู้เขาแอตลาส ท่ี
มีหิมะปกคลุมในช่วงดงักล่าว วอซาเซท อาจกล่าวไดว้า่เป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาความแตกต่าง 
และความผจญภยัท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน วอซาเซทเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของทางตอนใต ้และท่ีน่ียงัเป็นทางเช่ือม
ระหวา่งเหนือกบัใต ้และตะวนัออกกบัตะวนัออก ส าหรับนกัท่องเท่ียวบางคนท่ีชอบรสชาติของความเป็นทางใต ้
ณ จุดก่ึงกลางแห่งน้ี และยงัเป็นจุดเร่ิมต้นของการส ารวจเมืองต่างๆได้ทุกวนั น าท่านผ่านชม “ป้อมทาเริท” 
(KASBAH TAOURIRT) เป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ภายใตห้มู่อาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงภายในประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ จ านวนมากซ่อนอยูเ่ช่ือมต่อกนัดว้ยถนนเล็กๆ และเส้นทางลบัคดเค้ียวตามอาคารท่ีเบียดเสียดกนั จากนั้น 
น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำเข้ำสู่ทีพ่กั 

พกัท่ี:  OSCAR BY ATLAS                                                                   หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัศุกร์ที่ 30 ธ.ค.65(5) วอซำเซท - ทินเฮียร์ - เมอร์ซูก้ำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชม ถนนคาชบาห์ (KASBAH) ท่ีมีป้อมหลายร้อยแห่งตั้ ง

เรียงรายตามถนนดงักล่าว  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ “เมืองทิน
เฮียร์” (TINGHIR) ชุมชนท่ีเกาะกลุ่มอยูร่วมกนั ท่ามกลางความแห้ง
แล้ง ยงัมีความชุ่มช้ืนของโอเอซิส ตน้ปาล์ม เคยเป็นท่ีตั้งของกอง
ทหารท่ีเดินทางมาจากวอซาเซท น าท่านเดินทางสู่ “ทอด้าจอร์จ” 
(TODRA GORGE) เป็นแหล่งปีนหน้าผา เพราะมีหนา้ผาสูงชนั ชม
ความงามของช่องเขาท่ีซ่อนตวัอยูใ่นโอเอซิสล าน ้ าใสไหลผา่นช่อง
เขากบัหน้าผาสูงชันแปลกตาเป็นแหล่งปีนหน้าผาส าหรับนกัเส่ียง



 

ภยัทั้งหลาย ใหท้่านไดช้มความอลงัการของหุบเขาท่ีธรรมชาติสร้างสรรคข์องโมรอคโค 
เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่าย จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเออร์ฟูด์” (ERFOUD) ซ่ึงเป็นโอเอซิสศูนยก์ลางการคา้ขายของคาราวานซ่ึง

เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย และซูดาน เดินทางสู่ “เมืองเมอร์ซูกา้ร์” (MERZOUGA) (แยกสัมภาระส าหรับคา้ง
คืนในทะเลทราย ** หมายเหตุ : หากท่ีพกัในเมอร์ซูการ์เต็ม ทางบริษทัฯ ขอน าทุกท่านพกัโรงแรมในเมืองแอร์
ฟอร์ดเป็นการทดแทน ***) ทะเลทรายซาฮาร่า “SAHARA” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโลก (รองจากทะเลทรายในทวีปแอนตาร์กติกา) และเป็นทะเลทรายร้อนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ณ 
เมืองเมอร์ซูกา้ (MERZOUGA) ลดัเลาะขอบทะเลทรายสู่เขตซาฮาร่า ผ่านชมชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของภูเขา
หินท่ีเต็มไปดว้ยซากฟอสซิลของหอยและแมงกะพรุนโบราณในอดีตเม่ือ 350 ลา้นปีก่อน ซ่ึงดินแดนแห่งน้ีเคย
อยูใ่ตท้อ้งทะเลมาก่อน จึงเป็นท่ีก าเนิดของซากฟอสซิลต่างๆ  

 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรของรีสอร์ท 

พกัที่: SAHARA LUXURY CAMP//MERZOUGA LUXURY CAMP หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

ที่พกั: ให้ทุกท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์แบบชำวเบดูอนิ “พกัในเต๊นส์สุดหรูพร้อมเคร่ืองปรับอำกำศใน
ทะเลทรำยซำฮำร่ำ *มีพนักงำนบริกำรตลอดเวลำ *มีห้องอำบน ำ้และห้องน ำ้อย่ำงหรูหรำทุกห้อง 



 

วนัเสำร์ที่ 31 ธ.ค.65(6) เมอร์ซูก้ำ - ขีอู่ฐชมพระอำทิตย์ขึน้กลำงทะเลทรำย  
น่ังรถ 4WD - แอร์ฟอร์ด - เฟส  

05.00 น. น ำท่ำนน่ังรถขับเคล่ือนส่ีล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรำยซำฮำร่ำ “Sahara” เป็นทะเลทรำยในทวีปแอฟริกำที่มี
ขนำดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจำกทะเลทรำยในทวีปแอนตำร์กติกำ) และเป็นทะเลทรำยร้อนที่ใหญ่
ที่สุดของโลก ณ เมืองเมอร์ซูก้ำ (MERZOUGA) ลัดเลำะขอบทะเลทรำยสู่เขตซำฮำร่ำ น ำท่ำนข่ีอูฐ สู่เนินทรำย
อันกว้ำงใหญ่สุดตำเพ่ือรอชม พระอำทิตย์ทอแสงยำมเช้ำ แสงทองยำมเช้ำสำดสู่ทะเลทรำย เป็นบรรยำกำศยำม
เช้ำที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม (อย่ำลืมเตรียมเส้ือกันหนำวให้พร้อม) ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่
โรงแรม 

 เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเฟส” (FES) ผา่นชม เมืองอิเฟรน (IFRANE) เมืองท่ีความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือ

ระดบัน ้ าทะเล ท่ีพกัตากอากาศซ่ึงในอดีตฝร่ังเศสไดม้าสร้างข้ึนบริเวณน้ี ในช่วง ค.ศ. 1930 บางคร้ังเรียกเมือง
แห่งน้ีวา่ เจนีวาแห่งโมรอคโค บา้นส่วนใหญ่มีหลงัคาสีแดง มีดอกไมบ้าน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานท่ี
พกัผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน เส้นทางน้ีผ่านเทือกเขาแอตลาส ช่ือท่ีคุน้เคยกนัมานาน เดินทางขา้ม Middle 
Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าไม ้สองขา้งทางเปล่ียนสภาพจากความแห้งแลว้เป็นป่าไม ้พุม่ และสลบักบั
ความแหง้แลง้ของภูเขา 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย จากนั้น น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองเฟส (FES) เมือง

หลวงเก่า เมืองซ่ึงยงัคงมีบรรยากาศของเมือง
โบราณท่ีผูค้นยงัใช้ลาเป็นพาหนะและบรรทุก
ของกันอยู่ สัมผสับรรยากาศเมืองเก่าแก่ท่ีสุด
ในบรรดาเมืองอิมพิเรียลทั้งส่ี ตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 
7 มีความส าคัญทางประวติัศาสตร์ เป็นเมือง
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโมรอคโค เร่ิม
ด้วยจุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์
ซาเดียน 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร และพกัผ่อนตำมอธัยำศัย 

พกัที่: ATLAS SAISS HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัอำทิตย์ที่01มกรำคม2566(7) เฟส - มำดน่ีำ แห่ง เฟส - ชมเมืองเก่ำ - เชฟชำอูน  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   



 

 น าท่านเดินเขา้สู่ เขาวงกตอนัซบัซอ้นแห่ง เมดินาเมืองเฟส ผา่นชม ประตู BAB BOU JELOUD เป็นประตูขนาด
ใหญ่ท่ีกั้นระหวา่งเมืองเก่า กบัเมืองใหม่ ท่ีใชโ้มเสดสีฟ้าตกแต่ง น าท่านเดินผา่นตลาดสดขายขา้วปลาอาหาร 
และผกั ผลไมส้ดต่างๆ น าท่านเดินชมในเมดิ
น่าแห่งเฟส ผา่นชม สุเหร่าใหญ่ไคราวนี 
(KAIRAOUINE MOSQUE) ซ่ึงเป็นทั้ง
มหาวทิยาลยัสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอค
โคและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลย
ทีเดียว (เฉพาะผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม
เท่านั้น) จากนั้นน าท่านเดินชมยา่นเคร่ือง
หนงัและแวะชม บ่อฟอกและยอ้มสีหนงัแบบ
โบราณ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมืองเฟส 
ถูกอนุรักษโ์ดยองคก์รยเูนสโก น้ีเป็นเสน่ห์ของการเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตอ้งเดินแหวกวา่ยเขา้ไปในกลุ่มคนชาว
พื้นเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน และผลไมแ้หง้อยา่งเช่น อินทผาลมั วอลนทั อลัมอนด ์ท่ีคุณภาพดีและราคา
ยอ่มเยา ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย 
(MERDERSA BOU IMANIA) ซ่ึงเป็น
โรงเรียนสอนพระคมัภีร์เป็นสถาปัตยกรรม
แบบมวัร์ท่ีสวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่า
ได ้มีซอยกวา่ 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 
50 ซ.ม. ถึงกวา้ง 3 เมตร จะแบ่งเป็นยา่น
ต่างๆ เช่น ยา่นเคร่ืองใชท้องเหลือง ทองแดง 
จะมีร้านคา้เล็กๆท่ีหนา้ร้านจะมีหมอ้ กระทะ 
อุปกรณ์เคร่ืองครัว วางแขวนหอ้ยเตม็ไป
หมด ยา่นขายพรมท่ีวางเรียงรายอยา่ง
สวยงาม ยา่นงานเคร่ืองจกัสาน งานแกะสลกัไม ้ท่ีตามซอกมุมอาจเห็นภาพชายสูงอายหุนวดเครารุงรังนัง่
แกะสลกัไมช้ิ้นเล็กๆ อยูบ่ริเวณตามทางเดินแคบๆ ในเขตเมืองเก่า บางทีเราก็ยงัจะเห็นผูห้ญิงท่ีน่ีสวมเส้ือผา้ท่ีปิด
ตั้งแต่หวัจนถึงเทา้จะเห็นไดก้็เฉพาะตาด าอนัคมกริบเท่านั้น 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย จำกน้ัน น ำท่ำนถ่ำยรูปพระรำชวังของท่ำน

อ ำ บู  เอ ล  ฮั ด ซั น  (MOSQUE ABOU EL 
HASSAN) ซ่ึงถือว่าเก่าแก่ท่ีสุดในโมรอคโค 
และเดินช้อปป้ิงในชุมชนชาวยิวแห่งเฟส  
ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  น ค สี ฟ้ า เช ฟ ช า อู น 
(CHEFCHAOUEN) เมื อ ง ท่ี ได้ ช่ื อ ว่ ามน ต์
เสน่ห์แห่งโมรอคโค เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ใน



 

หุบเขาริฟ (RIF MOUNTAIN) ประวติัความเป็นมาของเมืองนั้ นยาวนานกว่า 538 ปี เมืองน้ีเคยอยู่ใต้การ
ปกครองของสเปน และไดรั้บอิสรภาพในปี ค.ศ.1956 จนไดรั้บอิทธิพลวถีิชีวติและภาษาสเปนในปัจจุบนัน้ี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร และพกัผ่อนตำมอธัยำศัย 

พกัท่ี: PARADOR HOTEL / หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัจนัทร์ที่ 02 ม.ค.66(8)  เชฟชำอูน - เมืองโบรำณโวลูบิลสิ - แมกเนส - รำบัต ิ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชมบา้นเรือนทาดว้ยสีฟ้าและสีขาว ถือวา่เป็นสวรรคข์องคนรักสีฟ้าและสีขาว โดยเฉพาะสีฟ้า นัน่ก็

เพราะวา่เชฟชาอูน เป็นเมืองท่ี
บา้นเรือนเกือบทุกหลงัเป็นสีขาว 
และมีคร่ึงล่างไปจนถึงบริเวณถนน 
บนัได และทางเดิน เป็นสีฟ้าสดใส
เหมือนวนัท่ีทอ้งฟ้าไร้เมฆ 
สามารถเดินชมบา้นเรือนไดท้ัว่ทั้ง
เมือง โดยท่ีสถาปัตยกรรมของ
เมืองยงัคงเป็นแบบโมรอคโค ซุม้
ประตูโคง้จึงสามารถมองเห็นได้
ทัว่ทั้งเมือง และยงัมีน ้าพุท่ีปูดว้ย
กระเบ้ืองโมเสกแบบโมรอคโคใหเ้ห็นไดต้ามมุมต่าง ๆ ของเมือง 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่าย น ำท่ำนแวะชม เมืองโบรำณโรมันโวลูบิลิส (ROMAN CITY OF VOLUBILIS) ท่ี ปัจจุบันเหลือแต่ซาก

ปรักหักพงัท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวคร้ัง
รุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยงัคงเห็นได้
ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองใน
จกัรวรรดิโรมนัในอดีต ผา่นชมเมืองมู
เล ไอดริส (MOULAY IDRISS) เมือง
โบราณเมืองหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนยก์ลาง
ศาสนาอนัศกัด์ิสิทธิของชาวมุสลิมใน
โมรอคโค ทุกๆปี ช่วงเดือนสิงหาคม
จะมีเหล่านักจาริกแสวงบุญมาเยือน
เมืองแห่งน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 
เปรียบได้กบัเมืองเมกกะของประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  

 



 

จากนั้นเดินทางต่อไปยงั “เมืองเมคเนส” (MEKNES) เป็นเมืองหลวงโบราณในสมยั สุลต่านมูเล อิสมาอิล 
(MOULEY ISMAIL) แห่งราชวงศอ์ะลาวทิ 
(ALAWITE DYNASTY) กษตัริยจ์อมโหดผู ้
ช่ืนชอบการท าสงครามใน คริสตศ์ตวรรษท่ี 
17 ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีมีแม่น ้าไหลผา่นกลางเมือง 
เมคเนสจึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการผลิตมะกอก 
ไวน์ และพืชพรรณต่างๆ ก่อนถึง ชมก าแพง
เมืองลอ้มรอบเมืองเก่าท่ียาวประมาณ 40 กม. 
ซ่ึงมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู น าท่านชม
ประตูบบัมนัซู (BAB MANSOUR 
MONUMENTAL GATE) ท่ีไดช่ื้อวา่สวย
ท่ีสุด ซ่ึงตกแต่งดว้ยโมเสด และกระเบ้ืองสีเขียวบนผนงัสีแสด น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบตั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัท่ี: CHELLAH HOTEL RABAT / หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัองัคำรที่ 03 ม.ค.66(9)  รำบัต ิ- ชมเมือง - คำซำบลงัก้ำ - สนำมบิน 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชม “เมืองราบตั” (RABAT) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เม่ือโมรอคโคหลุดพน้จาก

การเข้าแทรกแซงทางการเมืองของ
ฝร่ังเศส และเป็นท่ีตั้งของพระราชวงั
หลวง และท าเนียบทูตานุทูตจากต่าง
แดน เป็นเมืองสีขาวท่ีสะอาดและ
สวยงาม น าท่ านชม ป้อมไอดูยะ 
ป้อมขนาดใหญ่  2 ชั้ น ท่ีตั้ งอยู่ ริม
มหาสมุทรแอตแลนติก ลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงสูงใหญ่ ด้านในเป็นเมดิน่า 
บา้นเรือนทาทาบด้วยสีฟ้า ท่ีสะอาด
ตาน่ า เดิน เล่น  เห มือน ศิลปะบน
ก าแพง จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวงัหลวง ท่ีทุกเท่ียงวนัศุกร์ กษตัริยแ์ห่งโมรอคโคจะทรงมา้จาก
พระราชวังมาย ังสุ เหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจชมความงามภายนอกของ THE ROYAL PALACE และ 
MECHOUAR จำกน้ัน น ำท่ำนชมสุสำนของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกำรของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซ่ึงมี
ทหารยามยืนสง่าเฝ้าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเขา้ไปเคารพพระศพท่ีฝังอยู่เบ้ืองล่าง ดา้นหน้า
ของสุสาน คือสุเหร่าฮสัซนัท่ีเร่ิมสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี  



 

12 แต่ไม่ส าเร็จ และพงัลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว ้
365 ต้น ในบริเวณกวา้ง 183 X 139 เมตร จากนั้น
น าท่ าน ไป ชม  “ห อคอยฮัส ซั น ”  (HASSAN 
TOWER) ส่ วนห น่ึ งของมัส ยิดฮัสซั น  ซ่ึ งได้
วางแผนไวใ้ห้เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก 
สามารถบรรจุผูท่ี้เขา้มาสวดมนต์ไดพ้ร้อมกนัคราว
ละ 40,000 คน ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ 
สนามบินคาซาบลงักา้   

15.10 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์ โดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 1398  
วนัพุธที่ 04 ม.ค.66(10) โดฮำ – กรุงเทพฯ 
00.10 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติโดฮำ ประเทศกำตำร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน) 
02.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 838 
12.40 น. เดินทำงมำถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  

************************************ 
หมำยเหตุ...โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย ได้
มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส ำคัญ 

 

อตัรำค่ำบริกำร (รวมค่ำวซ่ีำ) 
ออกเดนิทำงช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
ช ำระเพิม่ 

 

26 ธ.ค. – 04 ม.ค.66 119,900 119,900 119,900 25,900 
ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทัฯ 

 
 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-คาซาบลงักา้-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ 
กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ิน  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี 

ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม  

 ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่นและพนักงำนขับรถตลอดกำรเดนิทำง 
 น ้ำด่ืมบริกำรบนรถโค้ชตลอดกำรเดนิทำง 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี
แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน)   

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ท่ำนละ 100 บำท ต่อท่ำน / วนั 
 เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

PASSPORT  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่ น่ังครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำง
สถำนทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
 ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

 ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

 ค่ำห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษทัเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 



 

 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับ
สำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั -  เรียกเก็บตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-29 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  01-15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ลูกค้ำไม่จ ำเป็นต้องแสดงตัว) 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมิให้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มี
เอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดนิทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐาน
ในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดตอ่ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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